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Prijavi se na nagradni 
natečaj in postani 
Simply Clever Citigo dekle! 
V treh stavkih nas prepričaj, 
zakaj si ravno ti tista prava – 
tako posebna, 
tako edinstvena, 
tako Citigo!

IŠČE SE ... Simply Clever 
Citigo dekle!

Tvojo kratko obrazložitev pričakujemo na skoda@simplyclever.si 
do petka, 17. avgusta 2012. In nagrada? En mesec brezskrbne in 

zabavne vožnje s čisto novim avtomobilom Škoda Citigo!

barve Poletja
Dinamičnost, energičnost, 
mladost, svežina in nasmehi 
– vse to so pojmi, ki mi hodijo 
po glavi ob začetku poletja. 
Poletje je vedno malo bolj 
sproščeno. Na plano pridejo 
lahkotni pogovori ob kavi, 
obiski koncertov in drugih 
kulturnih dogodkov, zabavni 
in okusni družinski pikniki v 
naravi, mali športni podvigi, in 
kar je zame najlepše – pojavijo 
se barve. Narava kar tekmuje v 

kombinacijah barv, sladoled se 
topi in gospodične oblečejo krila 
pestrih pastelnih odtenkov. 

Če ste opazili, je tudi na cestah 
vedno več različnih barv. Časi, 
ko so bila vozila bele, črne in 
rdeče barve, so minili, zdaj so 
barve avtomobilov živahne 
in optimistične. Ste vedeli, da 
je Škoda Fabia na voljo kar v 
osemnajstih različnih barvah, 
in to še brez kombinacij z belo, 
srebrno ali črno streho. Da, 

obstaja tudi kozmično zelena, 
čili rdeča, vesoljno vijolična in 
admiralsko modra. Tudi naš 
najnovejši član družine, Škoda 
Citigo, je oblečen v modne barve 
(od pomladno zelene naprej) in 
ima mnoge funkcionalne modne 
dodatke. 

Moda se je z vsemi svojimi 
barvami preselila na ulice in 
postala vsakomur dostopna. 
Zagrabite jo in se odpeljite v 
lepo, barvito poletje.

Petr Podlipný
Direktor blagovne znamke 
Škoda Porsche Slovenija d.o.o.

izdajatelj: Porsche Slovenija d.o.o. I  Bravničarjeva ul. 
5, 1000 Ljubljana I www.škoda.si I  
www.simplyclever.si I idejna in oblikovna zasnova 
ter uredništvo: PM, poslovni mediji d. o. o.,  
www.p-m.si I FOTOGRAFIJE: arhiv Škoda I datum 
natisa: junij  2012 I NA NASLOVNICI: Tara Zupančič, 
FOTO: Aljoša Rebolj, TOP:  Dolce & Gabbana, 2nd chance, 
HLAČE: Firma by Sanja Grcić
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ladies First
Bonton določa, da so dame zmeraj prve. In čeprav so v svetu 
avtomobilov (baje) večkrat prvi moški, imajo ženske pri nas 
vedno prednost. Še posebej to poletje!

Obiščite svojega priljubljenega prodajalca vozil Škoda, kjer 
vas pričakuje damski sprejem. Po predhodnem dogovoru si 
izberite čas, ki vam najbolj ustreza, prodajalec pa bo poskrbel, 
da bosta predstavitev in spoznavanje vozila ena sama 
simpatična dogodivščina. Samo pazite, da tega ne izvejo 
moški, ker bodo ljubosumni!

Poglejte seznam vseh pooblaščenih prodajalcev vozil Škoda na www.škoda.si 
ali www.simplyclever.si ter si rezervirajte svoj damski VIP-termin!

LADIES FIRST
VIP damski termin za testno vožnjo

velja od 1. julija do 1. septembra 2012.

4 Ponovno ZaPeljani
Se spominjate prvega
poljuba v avtomobilu?

Prtljaga
po žensko

Strastno kombiniranje barv 
pri ženskah. 

Varne telovadne vaje
v avtomobilu. 

Vas zbadljive moške 
opazke z ulice (medtem 
ko parkirate) spravljajo ob 
pamet? 

Barvno 
usklajene

lepe in
čvrste ...
kljub 
kilometrini

5 cm na teden

6 vsak dan je 
Dan za žur
Poletje brez omejitev.

8 PrTljaga Po žEnSko
Ali zakaj moški tega ne
bodo nikoli razumeli.

12 lEPE In ČVrSTE ...
Telovadba v avtomobilu.

14 SIMPly Colour?
Katera je vaša najljubša?

16 5 cm na teden
Ženske parkirajo 
bolje kot moški.

18 škoda show 
Znani Slovenci na 
nepozabnem dogodku.

17 5 malih skrivnosti ...
... velike zapravljivke.

19 BarVno uSklajEnE
Ženske in kombiniranje barv.

Zakaj ženska vedno rabi vse ob 
sebi: vso kozmetiko in (skoraj) vso 
garderobo? 
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besedilo:  
Nika Logar

Foto:  
arhiv Škoda

Se spominjate svoje prve vožnje v avtomobilu? Pa zmenka, 
ki ima kljub neudobnim sedežem in zadregi zaradi pogledov 

mimoidočih v vašem srcu še vedno posebno mesto? 

Če smo povsem iskreni, 
avtomobili nikoli niso bili 
zgolj vozila. Kaj kmalu 

so iz posebnosti na cestah 
prerasli v znak družbenega 
statusa, z razmahom serijske 
proizvodnje pa postali simbol 
svobode in nepogrešljivi za vse, 
ki so v prostem času odkrivali 
skrite kotičke bližnje in daljne 
okolice. Nekaj desetletij po-
zneje so postali samoumevni, 
v tehnološko prenasičenem 
in trajnostno naravnanem 21. 
stoletju pa celo nezaželeni, 
saj jih pogosto povezujemo s 
prevelikim obremenjevanjem 
okolja ter nepremišljeno se-
bičnostjo potrošniške družbe. 
Ali to pomeni, da avtomobilom 
bije zadnja ura?

Nikakor ne. Je pa res, da se 
morajo oblikovalci in izdelovalci 
sodobnih vozil pošteno potru-
diti, da vanje poleg osnovne 
funkcije, torej vožnje, vgradijo 
še vrsto drugih pametnih 
in praktičnih rešitev, zaradi 
katerih se v svojega jeklenega 

konjička ponovno zaljubimo. Pri 
novi Škodi Citigo jim je to brez 
dvoma uspelo. Mi pa vam po-
nujamo še nekaj zamisli, kako 
obuditi staro strast.

v dvoje
Obetajoč mrak poletnega veče-
ra, izbrana glasba, vznemirjenje 
ob drvenju skozi pokrajino 
in vabljiva bližina sedežev ... 
Morda je to kliše, a avtomobil 
je prav zares popoln kraj za 
strastne trenutke s kančkom 

pustolovščine, tako za prve 
zmenke kot za popestritev 
udobne rutine skupnega 
življenja. Najsi bo romantičen 
piknik ali izlet v neznano, vroča 
avantura na temnem parkirišču 
ali večdnevno potovanje – urice, 
preživete v dvoje na sedežih 
avtomobila, bodo gotovo osta-
le v spominu.

Pa še nasvet: v različnih razi-
skavah je več kot dve tretjini 
vprašanih odgovorilo, da opazi-

MoVE&Fun 
je naviga-
cijsko-mul-
timedijska 
naprava. V 
Škodi Citigo 
beleži porabo 
in hitrost, 
preračuna-
va trajanje 
potovanja ter 
mnogo več.

Ponovno zapeljani, 
sveže zaljubljeni

ponovno zapeljani,
sveže zaljubljeni

ZMENKI    simply clever



jo in ocenijo avtomobil tistega, 
s katerim gredo na zmenek. 
Zato velja pred zmenkom av-
tomobil vsaj malo pospraviti in 
poskrbeti za eleganten prihod.

nEPozaBna PuSToloVŠČIna
»Road trip« z najboljšimi 
prijatelji je za marsikoga ena 
najlepših najstniških dogodiv-
ščin in nobenega razloga ni, 
da je ne bi ponovili nekaj let 
pozneje. Rezervirajte si konec 
tedna, pokličite prijatelje, s 
katerimi se zaradi prehitrega 
tempa življenja dobivate le 
še na površnih kavicah med 
malico, poiščite zanimivo 
mesto ali dogodek, ki ga boste 

obiskali, in – pot pod kolesa. 
Občutek, ko si po dolgem času 
spet vzamemo čas za iskrene 
pogovore, obujanje spominov 
in odkrivanje novih krajev, je 
neprecenljiv.

na dolgi, samotni cesti
Sodite med tiste, ki kilometre 
asfalta najraje premagujejo 
sami? Potem gotovo veste, 
da solo vožnja še zdaleč ni 
dolgočasna. Pravzaprav je prav 
udobno drsenje skozi bežečo 
pokrajino za marsikoga eden 
najboljših načinov za sprosti-
tev in zbistritev misli – če tega 
še niste počeli, vsekakor velja 
poskusiti. Biti odvisen samo 

od sebe, brez potrebe po pri-
lagajanju, je zelo osvobajajoče, 
če pa vam slučajno postane 
dolgčas, so dandanes prijatelji 
vedno le nekaj klikov stran.

vsi Za enega, eden Za vse
Kdo je za nedeljski izlet? Mami, 
oči, mladi nagajivec in še 
babica ter medo Tedi. Zaradi 
premišljene izrabe prosto-
ra so dandanes tudi manjši 
avtomobili dovolj prostorni za 
družinske izlete. Da bo vožnja 
čim prijetnejša za vse sopotni-
ke, jo razdelite na več krajših 
etap in pred odhodom ter med 
vožnjo poskrbite za brezhibno 
delovanje vseh sistemov. 

MoVE&Fun 
se s tehnolo-
gijo Bluetooth 
poveže z 
iPodom ali 
iPhonom, 
zahvaljujoč 
se protokolu 
CAN pa je z 
njim mogoče 
nadzorovati 
tudi vse druge 
elektronske 
sisteme v 
avtomobilu.

navigacijski 
sistem 
Omogoča 
zanesljivo 
načrtovanje 
poti, saj so v 
njem naloženi 
zemljevidi kar 
37 držav. 

FunkCIja 
»teleFon« 
Omogoča 
prostoročno 
telefoniranje 
– za varnost, 
zabavo in 
kratkočasenje 
med vožnjo.

glasba
Informacije z 
radia, najljubši 
CD, glasbe s 
telefona ali 
USB-ključka ... 
Kje drugje si 
lahko privoščiš 
glasno prepe-

vanje, če ne 
prav v avtu?

varnost
Move&Fun 
preprosto 
snamemo z 
armaturne 
plošče in si z 

njim pomaga-
mo pri »peš« 
navigaciji do 
končnega cilja, 
poleg tega pa 
tako nikoli ne 
bomo v stra-
hu, da bi nam 
ga ukradli. 
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Kaj je lahko lepšega kot zdru-
žiti skok na morje in obenem 
uživati na koncertu v puljski 
areni, ki je veliko več kot le še 
eno koncertno prizorišče. Še iz 
rimskih časov odlično ohranje-
ni amfiteater je prava lokacija 
za koncert pod zvezdami. Če 
temu dodamo še svetovno 
znanega glasbenika, ki kljub 
svojim letom še vedno neu-
trudno skače po koncertnih 
odrih, dobimo zmagovalno 
kombinacijo. Glasbena legenda 
in magnet za žensko publiko 
vedno znova dokazuje, da je 
72-letnik prava izbira, če želite 
dinamičen koncert, na katerem 
vas ritem dvigne s stolov.

besedilo:  
Špela Močnik

Vsak dan je 
dan za žur!

Poletje je tu in s seboj poleg toplega sonca prinaša 
predvsem nešteto razlogov za druženje, dobro voljo 
in zabavo. Če to povežemo še z željo po potepanju, 

raziskovanju in spoznavanju novih ljudi ter krajev, smo že 
zelo blizu pravi formuli. gremo torej na žur?

roBErT PEČnIk - PEČo, 
radijski moderator
»V juliju se zelo veselim kon-
certa Brucea Springsteena na 
Dunaju. Sicer pa vsako leto 
obiščem vsaj en koncert v puljski 
areni, ki ima zame poseben čar, 
že zaradi same kulise. Tako sem 
tam že spremljal Anastacio, Joeja 
Cockerja, Eltona Johna, Gibonnija, 
Tonyja Cetinskega …«

Budimpeški glasbeni festival Sziget je bil med 
25 evropskimi festivali izbran za najboljšega 
v preteklem letu. Lokacija festivala je izvirna, 
saj ta poteka na otoku Obuda sredi Donave, 
letos pa bo doživel že svojo 20. izdajo. Kot 
vsako leto nas čakajo odlična imena nastopa-
jočih. Izbira je pestra in za vsak glasbeni okus. 
Prekrasna Budimpešta kot kulisa pa je samo 
še pika na i. kdo: Tom Jones 

kje: Hrvaška, Pulj 
kdaj: 14. avgust 2012
raZdalja 
ljuBljana–Pulj: 205 km
PoVPrEČnI ČaS VožnjE: 
2 uri in 30 minut 
VEČ: www.pulainfo.hr
Zakaj: Ker je Tom Jones 
eden tistih, ki v živo 
zvenijo natanko tako kot 
na plošči. 

kaj: Festival Sziget 
kje: Madžarska, Budimpešta 
kdaj: od 6. do 13. avgusta 2012
razDalja ljuBljana–BuDIMPEŠTa: 
462 km
PoVPrEČnI ČaS VožnjE: 
4 ure in 30 minut 
VEČ: www.sziget.hu 
Zakaj: Ker je to najboljši glasbeni festival 
leta 2011. In ker ima 20. rojstni dan. Prazno-
vanje bo veliko: The Roots, duo Hurts, Caro 
Emerald, Goran Bregović, The Killers … 

V SREDIŠČU DOGAJANJA    simply clever



šPela 
grošelj, 
pevka
»Poletje je 
zame že samo 
po sebi velik 
žur. Veselim 
se vsega, kar 
spada v ta 
letni čas, od 
festivala Lent, 
koncertov v 
puljski areni, 
sonca, morja, 
nastopov, 
sladoleda do 
pravih piknikov 
s čevapčiči.«

Marko MIlIČ, košarkar
»Letos bomo z družino obiskali 
Ameriko, kjer se bo največja 
zabava, predvsem za otroke, 
zgodila v disneylandu, in tega 
se vsi veselimo. Sicer pa so se 
naše najzabavnejše počitnice 
vedno dogajale v Kranjski Gori 
in tudi letos bo tako, saj zopet 
pripravljam svoj športni tabor za 
otroke.«

Najpomembnejši avstrijski kulturni festival 
je skorajda obvezen postanek na poletnih 
potepanjih. Gre za eno največjih glasbenih in 
gledaliških prireditev na svetu. V Mozartovem 
mestu se tako vsako leto zvrsti preko 200 
opernih, gledaliških in koncertnih prireditev. 
Zadnja leta si prizadevajo izobraziti in vključiti 
mlajše občinstvo, tudi otroke, ki se lahko ude-
ležijo glasbenega kampa, v katerem po ogledu 
opere sestavijo in uprizorijo svojo predstavo.

Najbolj nore zabave se vsako leto zagotovo odvijajo na Pagu, 
na znameniti plaži Zrće. Smetana DJ-ev z elektronskih glas-
benih odrov se vsako leto znova oglasi v tem otoškem raju. 
Poletje tam zagotovo poteka v drugačnem ritmu, saj se nočno 
dogajanje zavleče v zgodnje jutranje ure, najvztrajnejši pa 
zabavo nadaljujejo tudi čez dan. Si upate?

kaj: Salzburški festival 
kje: Avstrija, Salzburg
kdaj: od 20. julija do 2. septembra 2012 
razDalja ljuBljana–SalzBurg: 
288 km
PoVPrEČnI ČaS VožnjE: 2 uri in 45 minut 
VEČ: www.salzburgerfestspiele.at
Zakaj: Ker so na ogled nepozabni operni 
in gledališki spektakli. In ker so odprli vrata 
mladim ter cene vstopnic za mlajše od 27 
let znižali tudi za do 90 odstotkov.

kaj: zabava na plaži
kje: Hrvaška, Zrće na Pagu
kdaj: vse poletje 2012
razDalja ljuBljana–Pag: 273 km
PoVPrEČnI ČaS VožnjE: 4 ure in 40 minut 
VEČ: www.aquarius.hr/zrce
Zakaj: Ker je čas, da padete v divji žurerski tempo brez pre-
daha! DJ-zvezde navijajo za vas: The Shapeshifters, Armin van 
Buuren, Eddie Halliwell …
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Prtljaga po

obleka Egoist by Peter Thaler
ČEVljI Next
torbica Marjeta Grošelj

ne, moški ne razumejo ...

ŽIVLJENJE V AVTU    simply clever



9

ju
n

ij 
  2

0
12



... kako se je za konec tedna na morje mogoče odpraviti  
s tremi velikimi kovčki in neseserjem, pa še ti potem česa 

zmanjka; kot bi mignil, ostaneš brez tamponov ali kapljic za 
oči. In tako ti isti moški prav tako nikakor ne razumejo, kako si 

se k njim lahko priselila s samo tremi kovčki in neseserjem. 

Ženska pač vedno rabi vse 
ob sebi – vso kozmetiko 
in (skoraj) vso garderobo. 

Primer: kaj če te sredi Debelega 
rtiča kakšen fin gospod povabi 
na mini oddih v Toskano? Vidiš, 
kako je bilo prav, da si na Debe-
li rtič s seboj vzela tudi jahalne 
škornje in čelado za motor!

citigo in njegove 
žEnSkE PlaTI
Če boš na primer potovala 
z modelom Škoda Citigo, si 
seveda lahko privoščiš malo 
več od ročne prtljage. Prtljažnik 
ima 251 litrov prostornine, če 

ga podreš, dobiš še dodatnih 
700 litrov, kar pomeni, da lahko 
ohraniš vse stare navade poto-
vanja s tremi kovčki. Ampak to 
ni smiselno. Rajši vanj pospravi 
mehko odejo (za mečkanje), 
kovček za piknik (nikoli se ne 
ve), hladilno torbo s šampanj-
čkom in podobno potrebne 
reči: kotalke, žogo in gumitvist. 
V mrežice na sedežih zatakni 
tarot karte za ljubezenske 
dileme na poti, seksi sandale 
za postanek v baru na rivi in 
seveda kremo za sončenje 
(vem, da si samo čakala, kdaj 
bo omenjena). 

krilo Almira Sadar
ČEVljI H&M
PuloVEr Vero Moda

modeli: Tara Zupančič in Škoda Citigo
lIČEnjE: Mini
stajling: Katja Jakopovič
Posebna Zahvala: BTC City Ljubljana

toP Only, Vero Moda
ČEVljI Bata
krilo m*faganel, 2nd Chance

Bluza Firma by Sanja Grcić

besedilo:  
Tina Torelli

Foto:  
Aljoša Rebolj

ŽIVLJENJE V AVTU    simply clever



PrTljaga SuPEr žEnSkE  
5 nasvetov, kako potovati z nič prtljage in biti vedno kot iz škatlice:

Presenetljivo varen 
Je prvi Škodin model, ki ima spredaj vgrajeni stranski 
zračni blazini za glavo in telo. Dopolnjuje ju še vrsta 
drugih varnostnih komponent, kot dodatna oprema 
pa je na voljo sistem City Safe Drive – funkcija zavi-
ranja v sili pri mestni vožnji, ki se samodejno aktivira 
pri hitrosti do 30 km/h in z laserskim senzorjem 
zazna nevarnost naleta.  
 
Izklesan in dovolj močan 
Lahko izbiraš med dvema bencinskima motorjema. 
Oba se ponašata z litrsko delovno prostornino in 
razvijeta moč 44 kW (60 KM) oziroma 55 kW (75 KM). 

okolju in žepu prijazen
Poraba in emisije CO

2 znašajo pri motorju s 44 kW 
(60 KM) 4,5 litra na sto kilometrov in 105 gramov 
na prevoženi kilometer, medtem ko motor s 55 
kW porabi 4,7 litra na sto kilometrov, kar ustreza 
emisijam CO2 108 gramov na kilometer. 

nežen pri dotikih 
Škoda Citigo je serijsko opremljen s petstopenjskim 
ročnim menjalnikom in kot tak od 0 do 100 km/h 
pospeši v 14,4 sekunde oziroma v 13,2 sekunde z 
močnejšim motorjem ter pospešuje do največje 
hitrosti 160 oziroma 171 km/h. 

nE lE ProSTorEn, ŠkoDa CITIgo jE ŠE MarSIkaj VEČ:

Kot skrbno 
načrtuješ svoje 
sestanke in 
zmenke (po 
točkah in 
podtočkah), 
načrtuj tudi 
svojo garderobo. 

1 Za vsak dan 
in večer izberi 
določeno 
kombinacijo 
oblačil in čevljev.

2 Izberi kose, ki 
jih lahko nosiš v 
dnevni in večerni 
izdaji, na primer 
oblekico, krilo 
in suknjič. Plus 
nizke čevlje in 
pete ter prave 
dodatke. 

3 Za počitnice na 
morju vzemi s 
seboj vse tisto, 
kar z lahkoto 
opereš in se ne 
lika.

4 Pomembno 
je, da so vsa 
oblačila, ki jih 
vzameš s seboj, 
takšna, da jih 
lahko večkrat 
oblečeš. 

5

obleka 2nd Chance
Pasova Only, Vero Moda
uhanI In VErIžICa H&M

kraTkE hlaČE In ToP Only, Vero Moda
kloBuk In VErIžICa H&M
BrISaČa Benetton
cekar Bata
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Vseeno se dogovori-
mo, da boste od zdaj 
naprej med vožnjo tudi 

(telo) vadile – se raztegovale, 
pomlajevale in krepile duha. 
Kako iz avta dobite hibrid spa-
ja, fitnesa in joga centra, troje 
v enem? 

1. oSnoVnE VarnoSTnE 
ZaPovedi
Seveda je pri »avtovadbi« 
treba upoštevati nekaj osnov-
nih varnostnih zapovedi: 
telovadimo vselej v športni 
obutvi in to niso visoke pete 
– vsaka pametna ženska ima 

v predalu armature vedno par 
zložljivih balerink. Vsakršni 
zasuki so razen na avtoces-
tnih počivališčih najstrožje 
prepovedani, ker kot je 
splošno znano, »drevo nikoli 
ne udari avtomobila, razen v 
samoobrambi« (Woody Allen). 

besedilo:  
Tina Torelli

Foto:  
Shutterstock

Lepe in čvrste … 
kljub kilometrini

jasno, bilo bi idealno, če bi obstajal avto na nožni pogon 
(dvonožni, štirinožni, šestnožni in tako dalje), ki bi po 

nekakšnem čudežu dosegal velike hitrosti kljub lahkotnemu 
poganjanju. a to je znanstvenofantastična ideja, ki bi se ji 
naftni lobi in shujševalna industrija zoperstavila z vsemi 

štirimi, ve pa bi s sabo na prikolici morale prevažati še 
prenosno kabino za prhanje. 

na aVToCESTnEM PoČIValIŠČu alI Moj aVTo jE lahko FITnES TrEnažEr
Prijazni nasveti osebne trenerke Tadeje Erker:

Ko izstopite iz avta, se je 
treba najprej raztegniti. Med 
mirovanjem se namreč sušijo 
sklepi, ker v njih ne nastaja 
sklepna tekočina, zato takoj, 
ko stopite na zrak, naredite 
nekaj priklonov, zaklonov ter 
zasukov v levo in desno. V 
tem trenutku so bolečine v 
križu, ki ste jih čutile na poti, 
najbrž že izginile. 

Druga obvezna poletna vaja 
je vaja za tricepse (ali vaja 
proti zastavicam, ki so zaradi 
kratkih majčk spet zaplapo-
lale). Odprite prtljažnik in se 
z rokami oprimite roba. Roke 
naj bodo v širini ramen in 
poravnane s telesom, noge v 
širini bokov (nobenih prvih ali 
drugih baletnih pozicij!), nag-
nite se rahlo naprej ter čim 
večkrat pokrčite in iztegnite 
roke. 

In potem naredite še tretjo 
vajo, zaradi katere bi naključni 
opazovalec lahko celo pomis-
lil, da se dogaja kaj nespodob-
nega. Ulezite se na zadnje 
sedeže, z dlanmi pod zadnjico 
začnite voziti kolo, potem 
pa naredite še nekaj škarjic 
za krepitev trebušnih mišic. 
Vaje so takšne, da ne bodo 
pomečkale vaše garderobe, 
avto pa boste za nameček še 
lepo prezračile. 

TELOVADBA V AVTU    simply clever



Vaje za bicepse z dvigova-
njem mobitela pa so celo 
kaznive – res si ne želite, da 
bi vas avtovadba stala več 
od letne vstopnice za fitnes, 
najnovejšega mobitela ali 
para manolk. 

2. oBraznI lIFTIng 
(DoBESEDno) MIMogrEDE
O umetnosti obrazne joge 
se lahko poučite pri mojstrici 
obrazne joge Savini A. Ritter  
(www.faceforceyoga.com). Ce-
sta je namreč odlično vadbišče, 
na katerem si boste z obraza 
izbrisale dneve, tedne in leta 
(in to kljub dejstvu, da kilome-
trina teče in nič ne reče). Gube 
niso nič drugega kot energetski 
zastoji, ki jih je mogoče spro-
stiti. In če so krožišča zastoje 
delno odpravila na cesti, lahko 
z vajami za obrazne mišice, no-
tranje organe in žleze sprostite 
svoje lastne zastoje. Dve varni 
in zelo priročni vaji za na pot 
sta mini joker in zajemanje. Za-
jemanje definira čeljust, briše 
vrečke in podbradek, aktivira 
ledvično energijo, krepi vrat in 
pomaga dvigovati ustne kotič-
ke, mini joker pa povleče ustne 
kotičke navzgor, jih postavi na 
optimalno mesto ter dvigne 
srednji in spodnji del ličnic.

3. Zamisel Za 
rDEČI SEMaFor
Segrejte si roke in zmasirajte 
ledvice, najpomembnejši po-
mlajevalni organ. S tem  
vžgete endokrini sistem, 
torej svoj lastni motor. Ledvice 

shranjujejo esenco, energijo, 
ki smo jo ob rojstvu prinesli na 
svet, in energijo, ki jo zbiramo 
na življenjski poti.

4. na PoTI Do ljuBIMCa
Posvetite se Keglovim vajam, 
ki krepijo vaginalne in analne 
mišice. S stiskanjem boste 
pridobile več, kot si mislite: 
preprečile boste inkontinenco 
čez štirideset let in imele boljše 
spolno življenje že jutri. Tako, 
obetajo se vam kratkočasne 
vožnje in močni orgazmi.

5. oD VžIga Do CIlja
Ves čas, zares ves čas pa 
zavestno trebušno dihajte, 
kot to počnejo majhni otroci. 
Trebušno dihanje izključuje 
možgane, a to ne pomeni, 
da boste pozabile na cesto. 
Koncentracija bo še večja, le 

negativne misli, ki vas na cesti 
lahko spravijo v resno nevar-
nost, boste izdihale.
Čeprav se vam kakšen dan 
med vožnjo ne bo ljubilo pačiti 
in vzbujati neželeno pozornost, 
lahko še vedno iz glave veselo 
mečete negativne misli in jo 
polnite s pozitivnimi. V življenju 
si je enako težko kot slabe pri-
vzgojiti dobre navade – sprva 
se boste lovile in vas bo tisti, 
ki bo od vas izsilil prednost, še 
spravil ob živce, sčasoma pa 
boste postale tako umirjene, 
da bodo izginili tudi vsi čudni 
cestni izzivalci.

Prispele na cilj? Spočite, razgi-
bane in pomlajene – gravitaciji 
in dolgčasu med vožnjo ste 
zadale smrtni udarec, a žal  
bo treba še parkirati …
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Ljudje in njihovi možgani 
svetlobo preobrazijo v 
tisto, kar potem poime-

nujemo z barvami. Z njimi se 
izražamo, branimo in razliku-
jemo. Vzamemo jih za svoje. 
Z njimi smo ustvarili simbole 
narodov, prometna pravila in 
modne zapovedi. Tudi za svet 
avtomobilov so barve zato še 
kako pomembne in Škoda je 
na to področje vnesla nova 
barvna pravila. Zakaj v svet 
sive, bele in črne ne bi dodali 
nekaj živahne barvitosti? 
Simply colour?

besedilo:  
Petra Godeša

Foto:  
arhiv Škoda

Simply *

znanstveniki trdijo, da nič na svetu ni sončno rumeno, da ni 
smaragdno zelenega odtenka, da je burgundsko rdeča barva 
popolnoma izmišljena. Vse so le žarki svetlobe, ki se lomijo 
skozi različne materiale in odbijajo od njih. Enaka svetloba 

skozi različne snovi. 

tanja: Strastna nagajivost. 
Moja super otroška sobica 
je imela na vseh omarah in 
predalih živo rdeča odpirala.
nina: Rdeča kot češnja, prva 
znanilka poletja. 

Malina rdeča kovinska

Dve barviti gospodični smo zaprosili za barvne asociacije; le kaj barve 
Škode Fabie pomenijo njima? 

tanja artnak 
oblikovalka nakita 

nina štajner 
arhitektka, stilistka, 
ljubiteljica vintage oblačil

colour?

* Preprosto barvno?

5 BARVNIH ZVEZDIC    simply clever



tanja: Barva sladkorne 
pene! Tako zelo umetnega, 
a sladkega okusa. 
nina: Barva mojih 
naslednjih čevljev, takšnih z 
zlato kovinsko konico.

tanja: Barva mi predstavlja svobodo, 
mladost, tako zimski kot poletni čas. 
nina: Barva letošnjega poletja! 
Super je videti na nohtih ali pa kot 
polprosojno frfotajoče dolgo krilo v 
kombinaciji z belo čipkasto bluzo. 

tanja: Kraljeva asociacija. 
Nekaj višjega, a morda 
zdolgočasenega. 
nina: Barva, ki me spominja 
na domačo hišo in na mamo. 

Čili rdeča kovinska

Fantazijsko zelena

Kozmično zelena kovinska

Nočno modra kovinska

Nebesno modra

tanja: Barva rdečeoke 
žabice, ki sem jo v 
Kostariki imela na dlani. 
nina: Kot listki začimb na 
mojem improviziranem 
balkonskem vrtičku.

tanja: Mogočne globine 
oceana. 
nina: Vintage zaročni 
prstan, ki ga je princ 
William dal svoji Kate.

Blaž 
vehovar, 
akademski 
slikar
»Umetniki 
z barvami izra-
žamo čustva, 
nakazujemo 
zgodbe in 
posledično 
tudi asoci-
acije. Barve 
lahko gradijo 
ali rušijo obliko, 
pomembni so 
tudi njihova 
gostota, teks-
tura, kontrast 
z drugimi 
barvami. Sam 
barve vidim kot 
obliko komu-
nikacije, pa naj 
bodo to barve 
avtomobilov ali 
umetnin.« 

Škoda Fabia 
je zma-
govalka v 
bavnih kom-
binacijah. 
Na voljo je 
18 različnih 
barv, vsako 
od njih 
pa lahko 
kombinirate 
z belo, črno 
ali srebrno 
streho. 

“Fabia barve” je serija avtomobilov Škoda Fabia, ki je 
lakirana s posebnimi odtenki laka in ni na voljo med 
običajno izbiro barv. Razpoložljivost vozila posa-
mezne barve iz serije “Fabia barve” lahko preverite 
pri vseh pooblaščenih prodajalcih vozil Škoda. 
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Stvar je taka: ko sem v 
avtu sama, nimam nobe-
nih težav s parkiranjem. 

Na daleč zagledam prosto 
mesto, suvereno zmanevri-
ram vanj in le redko pri tem 
nasedem na kakem robniku ali 
se nevarno približam druge-
mu avtomobilu. Zakaj mi tega 
nihče ne verjame? Morda zato, 
ker se v družbi najdražjega 
sovoznika v hipu spremenim v 
nervozno zmedo, pravo »žen-
sko za volanom«. Tale prostor 
je čisto dovolj velik, če bi se 
malo potrudila ... Jaz že ne bi 
pustil temu cepcu, da mi pred 
nosom zasede parkirišče! Kaj 
hočemo, moški so, vsaj glede 
parkiranja, še vedno močnejši 
spol. Pa so res?

Aleš Živic, diplomirani inženir 
tehnologije prometa in vodja 
Avtošole Evropa, pravi, da gre 
za predsodke. Mnogo bolj kot 
od spola je parkiranje odvisno 
od tega, kako vešči smo ga. 
Parkiranje je vaja, ki jo moramo 
vztrajno ponavljati, da bomo 
– centimeter za centimetrom – 
suvereno parkirali na vse manj-
ših prostorih. Živic poudarja 
tudi to, da je za dobro parkira-
nje ključno, da si vzamemo čas 
in parkiramo. Popravljanje ni 
nič sramotnega, saj z njim avto 
postavimo tako, da ne bo oviral 

drugih voznikov in da bomo 
lahko iz njega udobno izstopili.

Prav pri natančnosti parkiranja 
so se ženske izkazale celo za 
boljše od moških. Nedavna 
raziskava, v kateri so po na-
ročilu britanskega upravljavca 
parkirišč NCP pri parkiranju 
opazovali 2500 oseb, je poka-
zala, da več kot polovica žensk, 
a le četrtina moških parkira na 

sredino parkirnega prostora. 
Moški so pri parkiranju sicer v 
povprečju za okoli pet sekund 
hitrejši od žensk, a prav zaradi 
hitenja pogosto spregledajo 
kako prosto parkirno mesto.

In zaključek? Drage dame, tako 
praksa kot znanost potrjujeta, 
da pri parkiranju nismo nič 
slabše od moških. Le volan bo 
treba večkrat vzeti v svoje roke.

besedilo:  
Nika Logar

Ilustracija:  
Zoran Pungerčar

5 cm na teden
ne, tole ni uvod v še eno neuresničljivo predpoletno 

čudežno dieto. ni pa nič manj frustrirajoče. 
Parkiranje namreč.

VaS zBaDljIVE MoŠkE oPazkE z ulICE 
(MEDTEM ko ParkIraTE) SPraVljajo oB PaMET?
Namesto da bi se trudile, hitele in s tem le še poslabšale situacijo, 
mirno izstopite iz avtomobila in poprosite enega od pogumnih gos-
podov, naj vam parkira avtomobil. Posmeh se bo spremenil v moški 
ponos in z veseljem vam bodo pomagali. Vi pa boste videle, če so 
res tako spretni, kot si mislijo.

ParkIrIŠČE 
je Polno, 
Prost je le 
še Prostor 
Za invalide ... 
Zavrtite si 
najljubšo 
pesem ali 
s pomočjo 
naprave za 
prostoročno 
telefoniranje 
poklepetajte 
z najboljšo 
prijateljico in 
odpeljite še 
en krog po 
parkirišču. 
Nikoli, ampak 
res nikoli ne 
parkirajte 
na prostoru, 
namenjenem 
invalidom, niti 
za pet minut. 
Razen seveda, 
če ste do tega 
upravičene.

PARKIRANJE    simply clever



Pa vendar ima tudi njen 
dan le 24 ur in njen banč-
ni račun ni dosti polnejši 

od vašega. Le kako ji uspe?

1. PrIorITETE
Pri denarju in času je bolj kot 
količina pomembno to, kako ju 
porabite. To ne pomeni konca 
spontanosti in malih pregreh. 
Le ugotoviti morate, kaj vam 
je res pomembno, in svoje vire 
vlagati v »prave stvari«.

2. DanES za juTrI
Odlašanje je eden največjih 
požiralcev časa in živcev. Ob-
veznost, ki jo preložite na jutri, 
ne bo izginila, le pridružila se 
bo vsem jutrišnjim in vam kot 
oblak nad glavo kvarila razpo-
loženje. Tu so še zamudnine, 
ki z nekaj centov mimogrede 
narastejo na nekaj deset evrov, 
zamudne obresti ... ne, odlaša-
nje se nikakor ne izplača.

3. PoTrPEžljIVoST
To pa seveda ne pomeni, da 
se zadev lotevate vihravo; 

že babice so vedele, da je 
pomembne odločitve pametno 
prespati. Nekaj dni nestrpne-
ga pričakovanja se še kako 
izplača, če boste »v zameno« 
dobile posezonski popust ali 
ugodnejšo ceno počitniškega 
paketa.

4. kreativne alternative
V življenju se zelo obrestujeta 
kreativnost in iznajdljivost, 
predvsem pri večjih odločitvah, 
kot je nakup avtomobila. Ste 
že razmišljale o dolgoročnem 
najemu, pri katerem odpade 
skrb za vzdrževanje in popra-
vila vozila ter je zato pogo-
sto cenejša in preprostejša 
možnost?

5. Zdrava meja
Kljub kreditnim karticam, 
obročnim plačilom, poživilnim 
napitkom in tehnološkemu 
napredku ima še danes vsak 
mošnjiček dno in vsak dan le 
24 ur. Stvar je v resnici prepro-
sta – ne zapravljajte več, kot 
imate. 

besedilo:  
Nika Logar

Foto:  
Shutterstock

5 malih skrivnosti 
velike zapravljivke

gotovo jo imate tudi vi – prijateljico, ki jo imate iskreno 
radi, hkrati pa ji majčkeno tudi zavidate. nič čudnega, ko 
pa na kavo vedno pripleše v novih čeveljcih, navdušeno 
razlaga o najnovejših dogodivščinah in mojstrsko krmari 

med družabnim življenjem ter številnimi obveznostmi, ki jih 
opravi na videz z levo roko.

PrEProSTo SrEČna
Imeti avtomobil, pa nobenih skrbi z dragimi 
zavarovanji, servisi in nepredvidenimi stroški. 
Sanjsko? Uresničljivo!

Pri Škodi so za vse, ki želijo udobje lastnega avto-
mobila brez dodatnih skrbi in stroškov, pripravili 
pakete dolgoročnega najema vozil  simply happy 
all inclusive pakete. V praksi to pomeni, da imate 
fiksen, vnaprej določen mesečni strošek najema 
vozila, in to brez začetnega vložka. Vključeni pa 
so tudi že obvezno zavarovanje vozila, popolno 
kasko kritje, komplet zimskih pnevmatik, stroški 
vzdrževanja in 5-letno jamstvo. 

Edini stroški, ki jih boste imeli, so torej plačilo 
goriva, letno nadomestilo za uporabo cest in po 
potrebi nakup vinjete. Po petih letih pa se vam ne 
bo treba ukvarjati s prodajo rabljenega vozila, am-
pak ga boste preprosto vrnili in razmislili o novem. 

Več na www.skoda-allinclusive.si.

Model

Škoda Citigo 1,0 active Škoda Citigo 1,0 ambition

3-vratni 5-vratni

150 €/mesec 180 €/mesec
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Otroci so se zakopali v 
pesek in delali potičke, 
starši so svoje voz-

ne spretnosti preizkušali na 
različnih poligonih, za pravo 
dirkalno vzdušje so poskrbeli 
profesionalni rally prvaki, znani 
slovenski glasbeniki pa so do-
kazali, da poleg inštrumentov 
in mikrofona radi primejo tudi 
za volan. 

besedilo:  
Simon Novosel

Foto:  
Mediaspeed

Škoda show 
in zvezde!

Toplo sonce je na dogodek Škoda show, ki je tri majske dni 
potekal v aMzS Centru varne vožnje na Vranskem, privabilo 

več kot tisoč obiskovalcev in obsijalo več kot 
120 avtomobilov! 

Vsak voznik Škode je 
kralj. In prav je tako.

S temle bi pot z Goričkega v Piran 
minila precej hitreje, kajne, Vlado?

Radijko Špelo Močnik je ves 
čas mikalo, da bi mikrofon 
zamenjala za volan.

Lepa dekleta ljubijo ... dirkače. 
Dokaz: Aleks Humar.

Bo iz igre s Škodo Citigo nastal 
nov glasbeni hit Čukov?

Otroci so 
uživali 
v mega 
peskovniku.

PREMIERA    simply clever



barvno 
usklajene

besedilo:  
Petra Godeša

Foto:  
arhiv Škoda, Shutterstock

Pri ženski je strastno kombiniranje barv zanimiv pojav, ki se 
mu predmeti (in moški), ki obdajajo žensko, težko izognejo. 

nejevoljo zaradi neusklajenih odtenkov reši le ustrezna 
barvna harmonija. ko boste naokoli pohajkovale s Škodo, so 

skrbi glede barvnih kombinacij preprosto odveč.

 Se počutite sveže, vitalne in polne nagajive 
energije? zdaj je pravi trenutek za nekaj novega; na 
primer za prvo uro golfa s postavnim učiteljem, skok 
s padalom (v tandemu, seveda), tečaj potapljanja …

 Prebudite tigrico v sebi, ujemite strast, ki vas 
obdaja, ter se drzno podajte po poti glamurja in 
rdeče preproge. Vzemite si, kar vam pripada …

 Veste, kakšen je pravi občutek svobode? ko je 
pomembno le to, da imate rade življenje … veter, 
sonce, valove, jutranjo roso in sončne zahode …

Vaša nova avantura se imenuje Škoda Fabia RS 
z rally kovinsko zelenim lakom in črno streho. 
Športna različica Fabie se ponaša z zmogljivim 
1,4-litrskim motorjem TSI ter DSG-menjalnikom in 
s tem dokazuje, da dodatka RS (»Renn Sport« - 
Motorsport) ni dobila po naključju.

V pomoč vam bo Škoda Fabia Monte Carlo. Posebna 
rdeče-črna različica Fabie, ki so jo ustvarili v čast 100. 
obletnice dirke Monte Carlo rally, pod pokrovom skriva 
1.2-litrski motor in vas od hitrosti nič do sto kilometrov 
na uro popelje v pičlih 11 sekundah! Limuzina je 
preteklost, prave zvezde se vozijo s Škodo!

Zajadrajte s Škodo Roomster v kombinaciji 
miami modrega laka in bele
strehe. V Roomsterju je resnično dovolj 
prostora (za ljube osebe in nujne 
predmete), saj sistem zadnjih sedežev 
VarioFlex omogoča nešteto prostorskih 
variacij. 
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www.škoda.si Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4 – 6,2 l/100km in 89 – 148 g/km.
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